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Milí přátelé z členských organizací ANNO JMK,
zdravíme Vás na počátku adventu 2016.
Je za námi všemi rok naplněný prací, snahou pomáhat a menšími či většími osobními i pracovními
úspěchy.
Tuto skutečnost jsme zohlednili i v letošním 2. ročníku ankety Osobnost NNO JMK, kterou jsme
pořádali pro pracovníky v neziskovém sektoru.
Naposledy v letošním roce vám přinášíme pozvánky a informace k akcím, které nás čekají ještě v
průběhu prosince.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé a kamarádi z YMCA Brno vás všechny srdečně zvou na předvánoční akci
a to v sobotu 3. 12. 2016 od 9:00 hod hned na dvou místech:
v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí v Brně budou
Vánoční dílničky.
Tvoření z papíru, zkouška modelářství, tanec, pohyb a hlavně předvánoční atmosféra,
to vše v krásných historických prostorách. Nenechte si to ujít!
Akci pořádají mladí dobrovolníci a vše je podpořeno z programu
Mládež kraji – Jihomoravský kraj.
V prostorách YMCA Brno na Kounicové 3 v Brně probíhá ve stejný den
Den otevřených dveří YMCA Brno.
Pečení perníčků, ochutnávání svařáku, šití vánočních ozdob,
výroba vánočního papíru, taneční workshop pro
všechny.

Určitě se za námi zastavte!

,,Sdružení FILIA z. s.“ Sociálně – terapeutická dílna Kamenka

Vás zve na Mikulášskou besídku, která se koná v úterý 5. 12. 2016 v 16:30 hod v Kulturním domě
Kamenná čtvrť 35, Brno.
Mikulášské balíčky můžete odevzdat hodinu před začátkem pořadu na uvedené adrese.

Více na www.sdruzenifilia.cz.

Další pozvánka přišla z ANNO ČR v Praze:

Asociace nestátních neziskových organizací jihomoravského kraje do této ankety nominovala
dlouholetého člena Výkonného výboru ANNO JMK pana ing. Luďka Ledera z Klubu českých
turistů Jihomoravské oblasti. Držíme palce!

Eurocentrum Brno ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
Vás srdečně zvou na

Seminář „Dotační příležitosti“
se zaměřením na aktuální výzvy OP Zaměstnanost
pro podnikatele a neziskové organizace,
který se koná

8. 12. 2016 (12:45 – 15:00)
v Administrativním a školicím centru Cejl 73, Brno, učebna č. 121.
Na programu je představení OP Zaměstnanost a možnosti čerpání finančních prostředků, aktuální
výzvy, kritéria a hodnocení projektů, nejčastější chyby v projektech aj.
Prezentace přednesou a Vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentra a Ministerstva práce a sociálních
věcí.
Prosíme, potvrďte svou účast do 5. 12. 2016 na email: miroslava.jedlickova@mmr.

Spolek zahrady u smrku zve v adventu i o
vánocích na návštěvu v Přírodní zahradě u smrku.

Živý vánoční strom se slámovým Betlémem
v Přírodní zahradě u smrku, Brno - Královo Pole, Ramešova ulice (vedle domu č. 10).
Pro veřejnost otevřeno každý den od 10:00 do 16:00 od 19. prosince 2016 do 15. ledna 2017.
Akce:
neděle 18. prosince 15:00 - 16:00
Adventní koncertování a zažehnutí světelné stezky;
úterý 20. prosince 17:00 - 19:00
Zimní slunovrat - komponovaný večer - informace i rituály;
sobota 24. prosince 15:00 - 16:00
Štědrovečerní setkání u Betléma.
Semenáčky památného smrku můžete získat od neděle 18. 12. do pátku 23. 12. v době od 15:00 do
16:00 hodin, kus za 25,- Kč.
www.prirodnizahrada.wz.cz

Milí přátelé, přejeme Vám příjemné adventní dny, radost v srdci a rozzářené oči vašich blízkých o
vánocích.
Těšíme se na další plodnou spolupráci v příštím roce.

Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví
Zdeňka Veselá

